Velkomstpjece For

børn i den samlede børnegruppe. Lige nu har
vi 14 vuggestue børn og 22 børnehavebørn.
Vi lægger vægt på et miljø, der tilgodeser
børnenes, de voksnes og forældrenes behov
for en god omgangstone. Vi stræber efter at
være et så ”stress-frit miljø” som muligt, hvor
der er tid og rum til det enkelte barn.

Kære nye forældre, med denne pjece vil vi
gerne byde dit barn og dig velkommen i

Værdigrundlag

Børnegalaxen Farum. Pjecen indeholder en
række praktiske oplysninger om ting som vi
gerne vil have, at alle er informeret om – uden
at man som ny forældre skal kunne huske det
hele med det samme. Vi beder jer bruge ½
time på at læse folderen igennem. På den
måde har vi et fælles udgangspunkt for at
skabe en god introduktion for jer og jeres

Vores overordnede mål i
børnegalaxen Farum , at skabe et miljø, hvor
der er meget plads til leg med læring samt
med anerkendende relationer. for os er det
vigtigt at:

barn.
•Børn skal ses, høres og anerkendes.
•Børn skal føle sig trygge og have tillid til de
voksne, som de omgås.
Præsentation af
Børnegalaxen Farum

•Børn bliver taget med på råd og støttes
samtidig i at lære at klare mange af dagens
udfordringer selv.

Børnegalaxen Farum er en privat integreret
institution i Furesø Kommune. Vi er normeret
til 60 børn, med en fordeling på 24
vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Antallet
af børn på den enkelte stue kan variere,
afhængig af den aldersmæssige fordeling af

Pædagogikken har en stor betydning for det
konkrete arbejde i Børnegalaxen Farum. Vi
lægger vægt på at anerkende det enkelte barn
såvel som hele børnegruppen. Børn har
forskellige behov og måder at udtrykke sig
på, og det er vigtigt for os, at følge barnet i en

dialog som barnet kan forstå- og netop ikke

Der er en masse ting, vi gerne vil lære om

skælde ud. Vi støtter børnene i at forstå

jeres barn, og I er helt klart eksperterne.

forskellige situationer og sætte ord på alle de

Derfor skal vi i starten bruge meget tid til at

mange ting, vi laver i løbet af dagen. De

snakke sammen, så vi i fællesskab kan

principper vi arbejder ud fra er Reggio Emilie.

tilrettelægge opstarten på den bedste måde.
Hvis der er særlige ting vi skal vide om jeres
barn, er det vigtigt at I fortæller os det, så vi
kan tage hensyn til det. Det kan være svært -

Opstart i institutionen

især første gang - at overlade jeres barn til
andre, og barnet kan mærke, hvis I er usikre.

Når et barn starter i en institution, starter der

Snak med medarbejderne om det - måske kan

et helt nyt kapitel i både barnets og

vi hjælpe. Det er vigtigt, at I har tillid til og er

forældrenes liv. Den første tid kan være

trygge ved at aflevere jeres barn i

vanskelig, dels fordi, der er så mange stærke

Børnegalaxen Farum. Ved at vise barnet, at I

følelser involveret både hos barn og forældre,

er trygge og har tillid til personalet, sender I

dels fordi, der er så mange børn og voksne du

et signal til barnet om, at det også kan være

og dit barn skal lære at kende. Derfor er det

trygt.

bedst, hvis dit barn kun er i institutionen få
timer den første uge, enten sammen med mor

Start i Børnehaven

eller far. Det er vigtigt, at vi får talt sammen

Når jeres barn starter i børnehaven, har

om forløb og forventninger, gerne allerede

han/hun som regel prøvet at starte i et

inden starten. Husk at fortælle om dit barns

børnehus før. Jeres barn er blevet ældre, har

vaner, sovedyr, kosthensyn o. lign. Vi sender

mere sprog, en større forståelse og måske

Årsplan, aktivitetsskema og madordning/plan

også større forventninger. Så opstart i

med hjem.

børnehaven er anderledes end i vuggestuen,

Start i Vuggestuen

men en ligeså så stor ting i jeres og jeres
barns liv.

Det vil være en god idé, at en af jer er i
Børnegalaxen sammen med jeres barn de
første dage. Herefter anbefaler vi, at han/ hun

Overgang mellem vuggestuen til
børnehaven

er her alene et par timer for på fjerde- eller

Når jeres barn skal rykke i børnehaven fra

femtedagen at spise og sove her.

vores egen vuggestue, vil vi indkalde til en

forældresamtale mellem jer, en fra jeres barns

blot for flere oplysninger, henviser vi allerede

vuggestue og en fra børnehaven. Det er et

her til den eventuelle primære person. Når

udvekslingsmøde, hvor vi sammen skal sikre,

barnet er indmeldt, sender primær et

at jeres barn får en god overgang fra

velkomstbrev til barn og forældre, hvori der

vuggestue til børnehave. Selv om I måske

står, hvilke børn det skal være i gruppe med

synes, vi kender hinanden, er der alligevel

og at ”jeg er din primær og jeg hedder Lotte”

stor forskel på dagligdagen i vuggestuen og i
børnehaven. I skal derfor også være indstillet
på at bruge tid på opstart, på samme måde
som hvis jeres barn startede et nyt sted.

Efter ca. 3 måneder inviterer vi jer til en 3måneders samtale, hvor vi sammen kan
snakke om, hvordan jeres barn trives i
børnehuset. I enkelte tilfælde kan det være en

Vores målsætning er, at overgangen mellem

fordel, at en af jer er til rådighed de første 2

børnehave og vuggestue foregår glidende som

dage, hvor jeres barn er i børnehaven, særligt

en naturlig del af barnets hverdag og at barnet

for at være den trygge hånd i den store

gradvist oplever sig selv som hjemmehørende

verden, men også for at I selv har set

i børnehaven.

rammerne for jeres barns hverdag.

Det sker blandt andet ved at de ældste

Ligeledes at jeres barn får korte dage i den

vuggestuebørn spiser i børnehaven med de

første periode på en – to uger.

yngste børnehavebørn, de er med på
mandagsløb i børnehaven og har mulighed for
at søge børnehaven.

Vi ønsker at børnene
lærer igennem dagligdagen
Primær pædagogik
I Børnegalaxen Farum arbejder vi med
primær pædagogik, hvor Hvert barn er
tilknyttet en pædagog, der har et særligt øje

-at børnene udvikler selvstændighed og
selvværd
- at bruge og respektere naturen, og derved
opnår en begyndende miljøbevidsthed.

for, at barnet trives. I kan kontakte barnets
pædagog, hvis de har behov for en snak. Når

- at børnene indgår i relationer og danne nære

forældrene kontakter os for at se huset eller

venskaber.

- at der er plads til fordybelse.
- at børnene deltager i daglige opgaver som
madlavning, borddækning oprydning, pasning
af dyr osv.

Påklædning og skiftetøj
Når du kommer ind i Børnegalaxen Farum,

-at børnene udvikler deres kreativitet og

skal du finde det rum, hvor dit navn står på.

fantasi

Her skal dit overtøj og dit skiftetøj være. Vi er

-at der er plads til hemmelige rum, lys og luft
og fred og ro.

ude hver dag uanset vejret, Regntøj,
gummistøvler samt sko til inden døres
(sutsko) er ikke til at undvære. Husk at have
ekstra tøj liggende i barnets garderobe og
jævnligt at checke det, da vejret skifter og

Kirkebesøg
Vi har tradition for at gå i kirke til jul.
Tidspunktet fastlægges af præsten.

tøjbehovet vil være forskelligt, alt efter
årstiderne. Om vinteren er det en god idé at
have en ekstra flyverdragt eller lignende.
Når I vælger overtøj, vanter, huer, sko osv. er

Påske
Vi holder påskefrokost og får besøg af
påskeharen

det en god idé at checke, om jeres barn selv
kan tage det på. Eksempelvis er velcro i
skoene en rigtig god idé, da de færreste
vuggestuegruppe- og børnehavebørn selv kan
snøre snørebånd. Det er god træning for

Julehygge
Hvert år til jul laver vi et julearrangement for
børn og forældre.

børnene i at blive selv-hjulpne Samtidig får
det os hurtigere ud af døren i det daglige.I
bedes fjerne snore i overtøjet eller evt.
udskiftet med elastik. Halstørklæder bliver
ikke benyttet, mens barnet er i børnehuset.

Bleer

Husk navn i tøj, sko mv.

De børn som bruger ble, skal selv huske at

Barnets tøj, sko og øvrige udstyr skal mærkes

medbringe bleer, som lægges på toilettet ved

med navn, da det ellers vil være vanskeligt at

garderoben.

kende forskel på de ca. 50 børns individuelle
tøjbeholdninger.

Tjekliste til garderoben


Regntøj



Gummistøvler



Et helt sæt skiftetøj inkl. under-tøj og

Kostpolitikkens


Kostpolitikken er udarbejdet i

strømper (gerne flere sæt i vådt vejr)

samarbejde mellem køkkendame,



Hjemmesko

afdelingsledere,



Solbeskyttelse

personalerepræsentanter og



Tyk trøje og bukser, evt. fleece

forældrerepræsentanter. Der bydes



Ekstra overtøj, når vejret er meget

ikke på slik og søde sager.

vådt


Om vinteren en god flyverdragt og
støvler, der kan holde til både kulde
og vådt vejr.

Sommer
Når det om morgenen i den varme sæson
ser ud til at blive varmt og solrigt, skal
barnet være smurt ind i solcreme
hjemmefra. Vi foretager den nødvendige
indsmøring om eftermiddagen. Husk at
give barnet solhat eller kasket og en tynd
langærmet trøje med.
Ansvar

Madordning
For Vuggestuen og børnehaven tilbyder vi et
varmt, økologisk, sundt og veltilberedt måltid
Der er enkelte økologiske produkter som ikke
kan bruges eller skaffes. I disse tilfælde
bruger vi traditionelle fødevarer. Børnehaven
og Vuggestuens mad er beregnet og
sammensat så den dækker barnets behov for
energi og næringsstoffer. Køkkendame får ny
viden på køkkenmøder og kurser og vi

Når I opholder jer sammen med jeres barn
i børnehuset, har I selv ansvaret for jeres

justerer løbende efter sundhedsstyrelsens
anbefalinger.

barn. Dette gælder både, når I henter og
bringer samt ved vores arrangementer.

Børnene skal have ca. 3 dl. Mælk i
institutionen om dagen. I vuggestuen er der
mælk til morgenmad, formiddagsmad og
eftermiddagsmad. Vi drikker vand til frokost.

Det tilbydes vand i løbet af dagen.

Afleveringstidspunktet:

Morgenmaden er havregrød med frugt mos,

Børnegalaxen Farum har åbent mandag til

cornflakes rugbrød eller knækbrød med ost og

torsdag mellem kl. 07.00 og 17.00. Samt

smøre. Der drikkes mælk til morgenmaden.

fredag til kl.07.00- 16.00. Det er meget vigtigt

Mellemmåltidet om formiddagen består af

at du hilser på personalet, når du kommer og

brød med pålæg, og grønt/frugt.

går, så vi har mulighed for at føre protokollen,

Frokosten er rugbrød og varm mad. Vi har en
6 ugers madplan som sikrer at fisk og
forskellige former for kød og indmad er
repræsenteret.

Det er også vigtigt for os, at der siges
”Farvel” til en voksen, for at henlede
opmærksomheden på, at barnet går. Skal
barnet afhentes af en anden end forældrene
skal dette meddeles i forvejen. Vi vil meget

Eftermiddagsmaden består af brød, frugt

gerne have, at alle børn er her senest kl. 9.30,

pandekage, risalamande (uden sukker) eller

da det er på det tidspunkt, vi enten starter

frugtkoldskål.

fællesaktiviteter eller tager på tur. MEN –

Appetitten kan selvfølgelig svinge hos det
enkelte barn. Forældrene orienteres hvis
barnets spisevaner ændres betydeligt.

hvis du ønsker at aflevere dit barn på et senere
tidspunkt end kl. 9.30., f.eks. fordi du skal
møde sent eller I skal noget først, kan du
aftale det med stuens personale. Næsten alt
kan lade sig gøre, bare vi får talt om det
inden. Og ring til os, hvis du kan se, du bliver
forsinket.

Morgenstund
Børnene samles fra vuggestuen, hvor vi
hygger med morgenmad og hvor nogle
aktiviteter kan være f.eks. historielæsning,
sang, vendespil, kreative indslag hvad vi

Sygdom

ellers kan finde på. Men vi er mest inde i

Sundhedsstyrelsen har fastlagt regler for,

tumlerummet hvor vi b.la. spiller fodbold,

hvornår et barn efter sygdom igen må komme

danser laver morgen gymnastik og rytmik

i institutionen. Hovedreglen er, at syge børn

sammen med vuggestue børnene. Når kl.

ikke må komme i institutionen, og at et barn

bliver 9.00 siver vi ud i vores egne stue.

med smitsom sygdom først må modtages, når
det ikke længere smitter. Ved smitsomme

sygdomme vil der være opslag på tavlen med
oplysninger om sygdomsforløbet, symptomer
og retningslinjer.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde

Ude leg

kan deltage i aktiviteter – også udendørs og
uden at kræve særlig pasning. Hvis barnet
bliver syg i børnehaven, vil en af forældrene
blive kontaktet, så barnet kan komme hjem så

Som hovedregel er børnene ude at lege
hverdag . De børn der ikke sover til
middagen er fast ude at lege med opsyn.

hurtigt som muligt.

Fødselsdag
Medicin

Når et barn fylder år, vil vi meget gerne fejre
det. Vi tager gerne hjem til jer, når barnet har

Personalet må ikke give medicin, herunder

fødselsdag. Og i må meget gerne, fejre

hører også smertestillende febernedsættende

fødselsdag i Børnegalaxen Farum. Alt efter

præparater. Personalet er ikke uddannet til at

aftal med personalet, hvor det passer bedst.

observere og behandle syge børn. Derfor bør
medicingivning foregå i hjemmet.

Forældresamarbejde
Vi ønsker at være åbne, imødekommende og
Middagssøvn

indgå i en ligeværdig dialog med børn

Børn har individuelle sovevaner. Børn skal

ogforældre. Dialogen er vigtig for at opnå

sove meget, da de bruger meget energi på at

gensidig forståelse og respekt. Vi vil så vidt

vokse og udvikle sig, og børn har det ikke

muligt informere hver dag, mundtligt eller på

godt, hvis de er overtrætte.

tavlen om, hvad der er hændt i løbet af dagen.
Vi forventer, at I holder jer informeret – både

De mindste følger deres egen rytme, de større
sover almindeligvis mellem kl. 12-14. Snak
med personalet om jeres barns behov.

ved at læse på tavlen i garderoben, læse
nyhedsbreve og andre beskeder. Vi er et stort

hus med mange børn og voksne, som gerne

- at bruge Smtte-model med aktivitetsplan,

skal trives og fungere sammen. Derfor er det

tegn på læring, trasmetode, og individuelle

vigtigt, at I tænker på, at jeres barn også er en

handleplaner som pædagogiske

del af fællesskabet. Børnene skal lære, at de

arbejdsredskab

hver især har et medansvar for tingene og for
hinanden i børnefællesskabet. Derfor er det

-at lave årsplan en gang om året

også vigtigt, at I forældre bakker op om at

-at benytte Børnegalaxen Farum hjemmeside

børnene udvikler ansvarsfølelse og at I giver

og Facebok (med samtykkeerklæring )

jer tid til, at jeres børn hjælper med oprydning

-at forholde os til tæt forældresamarbejde.

inden i går hjem. Samtidig er det vigtigt, at I
siger til os, hvis der er noget I undrer jer over

-at arbejde med at holde bedsteforældredag

eller hvis der er noget I gerne vil vide mere
om. Hvis der er forhold hjemme, som kan
have betydning for barnets trivsel i
institutionen, bedes I hurtigst muligt give os
besked.

Forældremøder:
To gange om året indbydes alle forældrene til
forældremøde. Vi afholder følgende

vi vil arbejde med:
- at dokumentere både interne og eksterne og
evaluere vores pædagogiske læreplan,

forældresamtale, hvor vi afsætter 25 minutter
til samtale om barnet.
Eventuelt og efter behov samtale ca. 3
måneders efter børnehavestarten. Når barnet

- at arbejde med den sproglige udvikling,
- at tage på ture ud af huset,

er ca. 4½ år afholder vi en samtale, hvor vi
taler barnets trivsel, udvikling og hverdag i
børnehaven og i hjemmet.

-at forsætte med at går på biblioteket en gang

Efter behov der førskolesamtale, hvor vi

om ugen,

samtaler om barnets udvikling og

-at bruge ugentlig skema så der er struktur i
stuerne

skoleparathed. Samt aftaler handleplan for
tiltag som kan hjælpe barnet til skolestart.
Samtalerne afholdes i november måned – året

- at Understøttende sprogstrategier, Tematisk

inden forventet skolestart. Derudover kan I og

sprogarbejde og Dialogisk læsning

vi aftale forældresamtale, hvis der er behov
for dette.

Indholdet vil være informationer, debatter
omkring børns trivsel samt valg til
forældrebestyrelsen

Skolebørnenes afslutningsfest

Og aktivitetsudvalget. Til nogle møder vil der

Det er meget vigtigt at få sagt ordentlig farvel

desuden blive indbudt en foredragsholder.

til børnehaven. Traditionen tro har vi hvert år

F.eks. en psykolog, en talepædagog, en fra

masser af sjove og spændende indslag fra

Grøn Guide som kommer fra Furesø

vores børn, som de glæder sig til at vise.. Vi

kommune eller andre med relevante emner.

byder bl.a. musik, teater, diasshow og
konkurrencer. Vi synger en afskedssang og
barnet får udleveret deres tegnemappe, og
Diplom samt forskellige ting, som barnet har
lavet gennem sin tid i børnehaven.

Fredagssamling:

Legetøj

Hver fredag morgen samles børnehave og

Hver Fredag har vi legetøjsdag. Kun denne

vuggestue i tumlerummet, hvor vi synger

dag må du have legetøj med. Legetøjet

både kendte og nye sange (med musik).

medbringes på eget ansvar. Og HUSK –
legetøj uden lyd. I starten må du gerne hver
dag have dit sovedyr eller lign. med, som kan
være sammen med dig, når du skal sige farvel

Aktiviteter/ årsplan
Faste årlige aktiviteter:
- Julefest

til mor eller far.
Lukkedage:
Institutionen Børnegalaxen Farum holder
lukket på alle helligdage. Institutionen har

- Fastelavnsfest
-Påske

ikke flere lukkedage end Furesø Kommunes
institutioner. Institutionens forældrebestyrelse
kan ved dage med lavt fremmøde beslutte, at

- Sommerfest

institutionen holdes lukket. Hvis der er behov
for pasning af barnet på lukkedage skal det
meddeles til institutionen 6 uger inden

lukkedagen. Institutionen varsler ved opslag i

desuden til rådighed som konsulent eller

institutionen når lukkedagene nærmer sig.

supervisor i forhold til børnehavens
personale. Talepædagogen kommer efter
behov. En indstilling af et barn foregår på

Informationer

samme måde som beskrevet under
psykologen og en aftale samt et samarbejde

Alle informationer vedr. møder, referater,

vil også her altid være nødvendigt.

ændringer m.m. vil være at finde på

Talepædagogen står, ligeledes psykologen, til

opslagstavlen og lægges ved børnenes

rådighed som konsulent eller supervisor i

pladser. Derudover udkommer et nyhedsbrev

forhold til børnehavens personale.

hver mdr. Nyhedsbrevet vil indeholde
oplysninger vedr. børnehaven, personale, børn
osv.
Samarbejdspartnere: Vi indgår i et

Fotografering:

samarbejde med:
Personalet tager fotos af børn og aktiviteter
- Forældrene
- Bestyrelsen

som fremvises i huset via opslag, tv-skærme
m.m. Hvis I ønsker at fotografere på
institutionens område, skal I være

- Psykolog
- Talepædagog

opmærksomme på, at forældre kun må
fotografere eget barn.

- terapeut
- Sundhedsplejersker

Skadestuen

Psykologen kommer efter behov.

Hvis jeres barn kommer alvorligt til skade i
huset tager vi på skadestuen. I vil altid blive

Indstillingen af et barn til psykolog sker altid i
samarbejde med forældrene, og undersøgelse
eller behandling af et barn finder kun sted
efter forudgående aftale med forældrene.
Både forældrene og personalet kan tage
initiativ til en indstilling. Psykologen står

kontaktet så hurtigt som muligt.

Betaling
Betaling foregår direkte til Børnegalaxen
Farum. Der ydes søskenderabat, og der kan
ansøges om friplads efter gældende regler i
kommunen. Du kan læse om reglerne på

Vi glæder os til at du starter i Børnegalaxen
Farum
Børnegalaxen Farum
Nygaardterrasserne nr.225A

kommunens hjemmeside eller kontakte
Borgerservice eller LDD for yderligere
information.

3520 Farum
Tlf.: 44 99 92 95
Mobil:

Lukkedage og helligdage
Børnegalaxen Farum er lukket på helligdage,
mellem jul og nytår, inkl. jule- og nytårsaften,
fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, samt
Grundlovsdag den 5. juni. Eventuelle andre
lukkedage godkendes af forældrebestyrelsen
og meldes ud i god tid.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds
varsel og er gældende pr. 15. i måneden eller
ved månedens udgang. Udmeldelse sker ved
henvendelse til daglig leder.

Sprogvurdering
Alle børn bliver sprogvurderet når de starter i
børnehaven, skal gøres inden barnet fylder 3,4
år.

Web: www.farum.bornegalaxen.dk
Email: info@farum.bornegalaxen.dk

